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Plenário do Conselho Municipal de Juventude da Figueira da Foz (CMJFF) 

ACTA Nº 4/2015 

 

LOCAL: Sala Multiusos do Paço de Tavarede .................................................................................................................  

DATA: 20 de novembro 2015 ........................................................................................................................................  

ABERTURA DA REUNIÃO: Dezoito Horas ...................................................................................................................  

ORDEM DE TRABALHOS: 

1) Inauguração da Exposição de Fotografia “Instantes em silêncio” de Nuno Caetano a favor da APAFF; 

2) Apresentação dos resultados de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do projeto MOB G.A.E., 

Mobilidade como fonte de Crescimento Pessoal, Autonomia e Empregabilidade, cofinanciado pela 

Comissão Europeia, no quadro do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida e implementado em 

2014-2015, por um consórcio de 18 organizações promotoras de Programas de Mobilidade de 14 países 

europeus. Estudo apresentado pela Diretora Executiva da Euroyouth Portugal, Dra Celina Santos; 

3)  Ponto de situação das candidaturas da CMFF ao Serviço Voluntário Europeu e Erasmus +; 

4) Plano de Atividades do Conselho Municipal de Juventude para 2016 - discussão de propostas a constar no 

Plano de Atividades 

5) Nomeação da Comissão Permanente do CMJFF 

6) Outros Assuntos 

 

1 - Inauguração da Exposição de Fotografia “Instantes em silêncio” de Nuno Caetano a favor da APAFF 

– o Presidente do Conselho Municipal de Juventude, Dr. António Tavares, agradeceu à APAFF e ao fotógrafo Nuno 

Caetano a referida exposição, intitulada “Instantes em Silêncio”, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para 

a causa da APAFF – Associação de Proteção Animal da Figueira da Foz. Por sua vez a Presidente da APAFF, para 

além do agradecimento ao Município por acolher esta exposição nas suas instalações, aproveitou para falar do 

protocolo entre esta Associação e a Câmara Municipal sobre a Captura, a Esterilização e a Devolução (protocolo 

CED) de felinos vadios, contribuindo para o controle demográfico dos gatos de rua, para a sua qualidade de vida e 

consequentemente para a manutenção da saúde pública………………………………………………………………………………………… 

2 - Apresentação dos resultados de pesquisa desenvolvida no âmbito do projeto MOB G.A.E. - a Dra 

Celina Santos procedeu, de uma forma breve, à apresentação dos resultados do projeto sobre Mobilidade como 

Fonte de Crescimento Pessoal, Autonomia e Empregabilidade, cofinanciado pela Comissão Europeia, no quadro do 

Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida e implementado em 2014-2015 por um consórcio de 18 organizações 

promotoras de Programas de Mobilidade de 14 países………………………………………………………………………………………………  
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Em termos de conclusões do estudo, a Diretora daquela entidade salientou o impacto positivo da Mobilidade, 

reconhecido pelos participantes no seu desenvolvimento pessoal, na sua evolução profissional e na consciência 

Europeia. Emocionante, enriquecedora e desafiadora, são as palavras chave utilizadas pelos Jovens para 

descrever a sua mobilidade…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Um claro impacto positivo é reconhecido pelos participantes no seu desenvolvimento pessoal, na sua evolução 

profissional e na consciência Europeia. A mobilidade cria, para a grande maioria dos participantes, uma perspetiva 

mais complexa e crítica sobre a diversidade cultural, as relações interculturais e os assuntos Europeus…………………..  

Todavia, os resultados globais, também, revelaram que é necessário fazer mais, designadamente para aumentar a 

consciência, entre os participantes, sobre as vantagens que a mobilidade proporciona, em termos pessoais e 

profissionais, permitindo a cada um a identificação e o reconhecimento das suas competências sociais e pessoais 

(soft skills), o seu impacto e importância na vida profissional. Mais de 99% dos participantes do questionário online 

e todos os participantes das entrevistas e focus groups afirmaram que recomendariam a outras pessoas o 

envolvimento numa experiência de mobilidade: “É uma oportunidade fantástica e estás a desperdiçar uma 

experiência que iria mudar a tua vida ao não participar”; “Se não o fizeres, ficas a perder”; “Eu acho que é uma 

oportunidade fantástica”. Dos inquiridos, 95% estavam disponíveis para se envolver numa nova experiência de 

mobilidade…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3 - Ponto de situação das candidaturas da CMFF ao Serviço Voluntário Europeu e Erasmus + - a técnica 

do Município afeta à área da Juventude fez o ponto de situação relativo às candidaturas apresentadas à Agência 

Nacional Erasmus +, no âmbito do Serviço Voluntário Europeu e KA1 – Mobilidade Juvenil. Enquanto que em relação 

ao SVE a Câmara Municipal, desde Maio último, é uma entidade acreditada pela Agência Nacional Erasmus +, como 

entidade de envio de Voluntários e Coordenadora de projetos de Voluntariado, quanto à candidatura ao Erasmus +  

aguarda-se a resposta, até ao final do corrente ano……………………………………………………………………………………………………. 

4 - Nomeação da Comissão Permanente do CMJFF – dado o número reduzido de participantes foi decidido não 

eleger a Comissão Permanente, adiando este assunto para reunião posterior……………………………………………………………. 

 

Após confirmar com os presentes não haver mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente do CMJFF declarada 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente Ata……………………………………………………………………….. 

 

O Presidente do Conselho Municipal de Juventude da Figueira da Foz, 

(Por delegação de competências nos termos do Despacho nº 5- PR/2013, de 4 de Novembro, 

do Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz e edital nº 203, de 13/11/2013) 

 

(António Tavares) 


